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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Menurut Undang-undang  Nomor  20 tahun  2003  pasal  1  ayat  (1) 

menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran  agar  peserta  didik  secara 

aktif mengembangkan  potensi  dirinya untuk  memiliki  kekuatan  spiritual 

keagamaan,  pengendalian  diri,  kepribadian,  kecerdasan,  akhlak  mulia,  serta  

ketrampilan  yang  diperlukan  dirinya,  masyarakat,  bangsa  dan negara. 

Pendidikan awal biasanya dimulai dari Taman Kanak-Kanak, kemudian 

menuju Sekolah Dasar, lalu Sekolah Menengah Pertama, sekolah Menengah Atas 

hingga Perguruan Tinggi. Pada setiap tahap jenjang pendidikan tentunya 

seseorang siswa mengalami masa-masa yang berbeda. Memiliki teman-teman 

yang juga berbeda. Pergaulan dalam setiap tingkat pendidikan pun pastinya juga 

tidak sama. Setiap anak-anak yang tumbuh menjadi remaja hingga dewasa 

mengalami tahap-tahap perkembangan yang berbeda. 

Pendidikan Taman Kanak-kanak biasanya dimulai pada usia 5-7 th, dan 

pendidikan sekolah dasar dimulai kisaran 6 atau 7 tahun hinga 12atau 13 tahun. 

Akhir masa kanak-kanak disebut gang age (Soesilowindardini, Kusmaedi, 

Husdart, Hidayat,2004:65). Pada masa ini perkembangan sosial terjadi dengan 
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cepat. Anak berubah dari self centered, yang egoistis, yang senang bertengkar 

menjadi anak yang kooperatif dan pandai menyesuaikan diri dengan kelompok. 

Perkembangan diartikan sebagai suatu proses ke arah yang lebih 

sempurna, dan tidak begitu saja dapat diulang kembali (Monks, dkk, 1998). 

Pendapat ini searah dengan Wener (dalam Monks, dkk., 1998) yang menyatakan 

perkembangan menunjuk pada perubahan yang bersifat tetap dan tidak dapat 

diputar kembali.Lebih lanjut Monks, dkk (1998) menjelaskan bahwa 

perkembangan lebih dapat mencerminkan sifat yang khas mengenai gejala 

psikologis yang muncul. Sedangkan Soemantri (2005) berpendapat, 

perkembangan adalah perubahan kualitatif, yaitu perubahan progressive, koheren, 

dan teratur. Adapun Santrock (2007) memberikan pendapat yang lebih mendasar, 

yaitu bahwa perkembangan adalah pola perubahan yang dimulai sejak pembuahan 

dan berlanjut sepanjang rentang hidup.  

Dari uraian di atas, maka perkembangan psikologi merupakan suatu proses 

yang dinamis, yang dalam proses tersebut sifat individu dan sifat lingkungan 

menentukan tingkah laku apa yang akan terwujud dalam perkembangan anak-anak 

menuju tahap-tahap selanjutnya, anak-anak menuju remaja dan hingga menjadi 

dewasa nanti.  

Salah satu perkembangan psikologi yang paling berbahaya pada 

perkembangan anak adalah kekerasan. Menurut Soerjono Soekanto, kekerasan 

(violence) diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik secara paksa terhadap 

orang atau benda. Beberapa tahun terakhir ini bentuk kekerasan yang cukup 

menjadi sorotan dalam dunia pendidikan adalah adanya perlaku bully. Terutama 
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yang kini sudah merajalela dilangan anak-anak hingga remaja. Bully atau bullying 

adalah perilaku negatif yang mengakibatkan seseorang dalam keadaan tidak 

nyaman atau terluka dan biasanya terjadi berulang-ulang (Olweus, 1993). 

Bully atau bullying berasal dari bahasa inggris yang artinya menggertak 

atau Mengganggu. Bullying telah dikenal sebagai masalah sosial yang terutama 

ditemukan di kalangan anak-anak sekolah. Hampir setiap anak mungkin pernah 

mengalami suatu bentuk perlakuan tidak menyenangkan dari anak lain yang lebih 

tua atau lebih kuat (Krahe, 2005). 

Kebanyakan perilaku bullying terjadi secara tersembunyi (covert) dan 

sering tidak dilaporkan sehingga kurang disadari oleh kebanyakan orang (Bauer, 

Rivara, &hawkins, 2006). Bullying adalah suatu perilaku negatif berulang yang 

bermaksud menyebabkan ketidaksenangan atau menyakitkan yang dilakukan oleh 

orang lain oleh satu atau beberapa orang secara langsung terhadap seseorang yang 

tidak mampu melawannya (Olweus, 1993). Hal senada mengenai definisi bullying 

diungkapkan Coloroso (2006), dimana bullying adalah tindakan bermusuhan yang 

dilakukan secara sadar dan disengaja yang bertujuan untuk menyakiti, seperti 

menakuti melalui ancaman agresi dan menimbulkan teror serta termasuk juga 

tindakan yang direncanakan sehingga dapat disimpulkan bahwa perilaku bullying 

adalah suatu tindakan negatif berulang yang dilakukan secara sadar dan disengaja 

yang bermaksud untuk menyebabkan ketidaksenangan atau menyakitkan orang 

lain. 

Olweus merumuskan adanya tiga unsur dasar bullying, yaitu bersifat 

menyerang dan negatif, dilakukan secara berulang kali, dan adanya ketidak 
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seimbangan kekuatan antara pihak yang terlibat (dalam American Medical 

Association, 2002).Selain itu, bullying juga melibatkan kekuatan dan kekuasaan 

yang tidak seimbang, sehingga korbannya berada dalam keadaan tidak mampu 

mempertahankan diri secara efektif untuk melawan tindakan negatif yang 

diterimanya (Krahe, 2005). Olweus (1993) mengidentifikasi dua subtipe bullying, 

yaitu perilaku secara langsung, misalnya penyerangan fisik dan secara tidak 

langsung, seperti penolakan atau pengucilan sosial. 

Penelitian mengenai bullying telah banyak dilakukan di berbagai negara. 

Salah satunya pada tahun 2001, Nansel melakukan penelitian terhadap 15.600 

siswa grade 6 sampai 10 di Amerika. Hasilnya menunjukkan sekitar 17% dari 

mereka melaporkan menjadi korban bullying dengan frekuensi kadang-kadang 

dan sering selama masa sekolah, 19% mengaku melakukan bullying pada orang 

lain dengan frekuensi kadang-kadang dan sering, dan 6% dari seluruh sampel 

menjadi pelaku dan korban bullying (dalam American Medical Association,2002). 

Penelitian lain dilakukan oleh Wang dkk (2009) terhadap 7.508 remaja di 

Amerika untuk menguji bentuk-bentuk perilaku school bullying pada remaja 

Amerika dan hubungannya dengan karakterisitik demografik, dukungan orang tua 

dan teman. Hasilnya diperoleh bahwa remaja yang menjadi korban bullying paling 

tidak sekali dalam dua bulan terakhir sebesar 20,8% mengalami bullying secara 

fisik, 53,6% secara verbal, 51,4% secara sosial, dan 13,6% melalui elektronik. 

Kemudian selanjutnya terdapat sebuah  riset yang dilakukan oleh 

LSM Plan International dan International Center for Research on 

Women (ICRW) mendapati bahwa 84 % anak di Indonesia mengalami kekerasan 
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di sekolah, termasuk angka ini lebih tinggi dari kekerasan di kawasan Asia yaitu 

70%. Riset tersebut dilakukan di lima negara di kawasan Asia yakni di Kota 

Hanoi Vietnam, Siem Reap di Kamboja, Distrik Sunsari di Nepal, Distrik 

Umerkot di Pakistan, Jakarta dan Kabupaten Serang yang berada di Indonesia. 

Survei dilakukan pada bulan Oktober 2013 hingga bulan Maret 2014 dengan 

melibatkan 9000 jumlah siswa usia 12 hingga 17 tahun, guru, kepala sekolah, 

orang tua dan perwakilan LSM . Berdasarkan survei, Pakistan menjadi Negara 

dengan angka kekerasan disekolah yang paling tinggi di kawasan Asia dibanding 

Negara lain yang dengan riset yang sama, yaitu dengan total 43%. Sedangkan 

51% siswa di Indonesia mengatakan pernah menyaksikan tindakan kekerasan di 

sekolah, yang dimana di Pakistan hanya diperoleh 5% untuk tindakan yang 

tergolong ke dalam partisipan tersebut.Namun yang cukup memprihatinkan 

adalah hanya terdapat 30% rata-rata siswa di asia yang menjadi saksi kekerasan 

dan melaporkannya ataupun juga berusaha menghentikan tindak kekerasan 

tersebut. 

Menurut konselor  P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan 

Perempuan dan Anak)  Kabupaten Malang Zuhro Rosyidah pada tahun 2016  

dalam dialog interaktif Realitas di Pro 1 RRI Malang , P2TP2A pada tahun 

2015  telah menangani 67 kasus kekerasan dan tidak menutup kemungkinan 

jika melihat perkembangan dilapangan  jumlah kasusnya akan sangat mungkin 

terus bertambah. Hal tersebut juga meliputi bnayaknya kasus yang cenderung 

ditutupi dan tidak dilaporkan kejalur hukum oleh pihak keluarga. P2TP2A 

Kabupaten Malang sudah mendampingi 28 kasus kekerasan terhadap anak pada 
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tahun 2016 awal hingga bulan Juli . Pada Peringatan Hari Anak Nasional 2016 , 

kasus bullying juga masih mengancam anak-anak di Kabupaten Malang, baik 

bullying fisik, maupun verbal (RRI Malang, 2016). Rosi ( Konselor P2TP2A 

Kabupaten Malang ) merasa semakin miris karena aksi bullying justru makin 

marak dan di share  di media sosial. Rosi juga menambahkan jika di lingkungan 

sekolah, lingkungan bermain, dan bahkan di pondok pesantren, bullying makin 

marak terjadi. Contoh kasus di salah satu pesantren di Kabupaten malang 

seorang siswa dihajar oleh seniornya hingga melarikan diri .  

Dikutip dari detik news edisi 21 Mei 2011, menurut survey yang telah 

dilakukan oleh Amrullah Sofyan dari Plan Indonesia menunjukkan, dari jumlah 

sampel sebanyak 300 siswa yang terdiri dari siswa SD, SMP hingga siswa SMA 

pada dua kecamatan di Bogor telah ditemukan bahwa pada siswa SD sebanyak 

15,3%, siswa SMP 18%, dan siswa SMA 16% mengaku pernah mengalami tindak 

kekerasan di lingkungan sekolah.  

Salah satu bentuk kekerasan yang paling sering terjadi disekolah tentang 

persoalan senioritas. Kakak tingkat (senior) kerena merasa lebih tua  biasanya 

selalu memiliki keinginan untuk dihormati oleh adik tingkat (junior). Bentuk rasa 

hormat yang diinginkan kakak tingkat itu sendiri biasanya bermacam macam, 

salah satunya seperti junior akan bertindak keras atau melakukan kekerasan pada 

junior yang dirasa membantah atau melawan senior karena hal tersebut dirasa 

tidak menghormati senior, meskipun junior itu sendiri sebenarnya tidak salah. 

Bentuk kekerasan itu sendiri bisa berupa bullying verbal maupun non verbal yang 

biasanya tidak hanya dilakukan sekali. Menurut Rigby (2002)  Bullying adalah 
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penekanan atau penindasan berulang-ulang, secara psikologis atau fisik terhadap 

seseorang atau kelompok orang yang lemah oleh individu atau kelompok yang 

lebih kuat. 

Rata-rata korban bullying tidak cukup memiliki keberanian untuk 

mengadu pada pihak sekolah maupun pada orang tua tentang ancaman atau 

tindakan kekerasan dari pelaku bullying. Pelkau bullying itu sendiri biasanya 

melakukan perilaku bullying karena pelaku tersebut pernah memiliki pengalaman 

di masa lalunya yang juga menjadi korban bullying di lingkungan sekolhnya, atau 

juga sekedar tahu dan melihat  tentang perilaku bullying yang dilakukan oleh 

orang lain dilingkungan sekitarnya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya itulah 

kenapa lingkungan sangat mempengaruhi perliku setiap siswa dan bergaul , 

bersikap dan juga melakukan tindakan yang bisa merugikan orang lain seperti 

bullying. Menurut Fitrian (2006) Untuk mengurangi perilaku bullying di 

lingkungan sekolah, pihak sekolah harus memberikan sanksi yang tegas bagi 

pelaku bullying. Tidak adanya sanksi yang tegas bagi pelaku bullying akan 

membuat mereka mengulangi perilaku tersebut. 

Dari penelitian di atas dapat diketahui bahwa bullying memang 

menimbulkan berbagai dampak negatif, dari anak-anak hingg remaja. Dari 

berbagai penelitian diatas diketahui bahwa bullying menimbulkan berbagai 

dampak negatif seperti tidak mau pergi kesekolah, menjahui lingkungan sosialnya 

serta timbulnya trauma dan dengan tingkat keparahan yang bervariasi. Bagi 

korban bullying, sekolah dapat menjadi tempat yang tidak menyenangkan dan 

berbahaya.Ketakutan yang mereka alami dapat menimbulkan depresi, harga diri 
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rendah, dan sering absen (Bauer, Rivara, & Hawkins, 2006). Entah itu bullying 

pada siswa Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama maupun Sekolah 

Menengah Atas .  

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa dari usia anak-anak hingga remaja, 

setiap individu mengalami pertumbuhan yang berbeda. Hal tersebut tentunya  

mempengaruhi karakteristik bullying itu sendiri dalam setiap tingkatan jenjang 

pendidikan. Karakteristik pertumbuhan anak menuju remaja juga tentunya 

mengalami perbedaan. Sehingga berdasarkan uraian diatas dalam hal ini peneliti 

tertarik untuk melihat perbedaan perilaku  bullying pada pelaku berdasarkan 

jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP hingga SMA.  

 

B. Rumusan Masalah  

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini diajukan 

melalui pertanyaan : apakah terdapat perbedaan  perilaku bullying pada pelaku  

dari anak-anak hingga remaja pada tingkat SD, SMP hingga SMA? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui perbedaan perilaku  bullying 

pada jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP hingga SMA . 
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D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat yang bersifat pengembangan 

ilmu psikologi, khususnya mengenai dukungan bagi para korban bullying 

sehingga dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

Beberapa manfaat praktis yang dapat diberikan dari penelitian ini: 

a. Memberi informasi mengenai bullying pada pelajar SD,SMP hingga 

SMA 

b. Memberikan informasi mengenai dampak bullying khususnya pada 

pihak sekolah dimana tindakan bullying sering terjadi di lingkungan 

sekolah, sehingga pihak sekolah dapat melakukan suatu cara untuk 

mengatasi bullying yang terjadi dalam lingkungan tersebut. 

c. Memberi informasi bahwa sekolah, teman sebaya, dapat menjadi 

sumber dukungan sosial bagi korban bullying dengan mengetahui 

bentuk dukungan sosial yang tepat bagi korban bullying. 

 

E. Penelitian Terdahulu  

1. Jurnal Observing Bullying at School : The Mental Health Implications of 

Witness Status oleh Ian Rivers, Nathalie Noret, Paul Poteat, Nigel Ashurst 

pada tahun 2009.  

Jurnal ini mengeksplorasi dampak bullying pada kesehatan mental siswa. 

Sampel yang representatif dari 2,002 siswa yang berusia 12 sampai 16 
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tahun yang diikuti 14 sekolah di Inggris yang disurvei menggunakan 

kuesioner. Hasilnya menunjukkan bahwa pengamatan bullying di sekolah 

menyebabkan resiko bagi kesehatan mental yang mengakibatkan 

gangguan perilaku baik bagi pelaku atau korban. 

2. Jurnal Kepribadian, Komunikasi, Kelompok Teman Sebaya, Iklim 

Sekolah dan Perilaku Bullying oleh Irvan Usman Tahun 2013.  

Jurnal ini menguji perana kepribadian komunikasi, kelompok teman 

sebaya, iklim sekolah terhadap perilaku bullying. Subjek penelitian ini 

adalah siswa-siswi dari tiga SMA di Gorontalo yang berjumlah 103 siswa. 

Data dikumpulkan dari beberapa skala yaitu skala komunikasi , skala 

kepribadian , skala pengaruh teman sebaya dan skala perilaku bullying. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan menggunakan 

teknikkan analisis regresi untuk menguji hipotesis peneltian. Hasil 

penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara 

kepribadian, komunikasi interpersonal remaja dan orangtua, kelompok 

teman sebaya, iklim sekolah terhadap perilaku bullying pada siswa SMA 

di Gorontalo. 

3. Jurnal Fenomena Bullying di Sekolah Dasar Negeri di Semarang : Sebuah 

Studi Deskriptif 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi prosentase siswa 

yang mengalami bullying. Yang dulakukan dengan cara menggunakan 

kuesioner dan wawancara dengan cluster sampling. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 37,55% siswa menjadi korban bullying. 42,5% siswa 
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menderita intimidasi fisik dan 34,06 % dari intimidasi nonfisik. Penelitian 

ini juga menjelaskan bahwa para korban bullying pun bisa jadi juga 

sebagai pelaku bullying. Jurnal ini juga menjelaskan bahwa adanya 

pemahaman yang rendah dari sebagian besar komunitas disekolah tentang 

bullying. 

4. Jurnal Perilaku Bullying Pada Anak dan Remaja oleh Sugiariyanti tahun 

2009 . Salah satu tujuan dari penelitian ini adalah mendiskripsikan 

perbedaan perilaku bullying pada anak dan remaja di sekolah. Pada 

penelitian ini jenis bentuk bullying pada anak yang frekuensinya paling 

tinggi adalah bullying fisik (39%), sedangkan pada remaja jenis bentuk 

bullying dengan frekuensi paling tinggi adalah bullying verbal (42%). 

Jurnal ini juga menjelaskan bahwa tingkat pemahaman anak terhadap 

perilaku bullying masih cukup rendah dibandingan dengan remajanya. 

5. Jurnal Perilaku Bullying Terhadap Remaja oleh Matraisa Bara Asie 

Tumon (2014). Penelitian dilakukan pada 188 siswa dari tiga sekolah 

SMP di Surabaya dengan karakteristik usia 12-17 tahun. Data diperoleh 

dari menyebarkan angket . Hasil penelitian ini menunjukkan kurang dari 

50% subjek penelitian yang sering dan selalu melakukan bullying, namun 

seluruh subjek penelitian pernah terlibat dalam perilaku bullying. Bentuk 

bullying verbal yang peling sering dilakukan . Faktor keluarga, teman 

sebaya, dan sekolah membentuk perilaku bullying pada remaja.  

 


